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Keskiviikko 27. tammikuuta 2021 kello 16.00 – 17.30
Kuhmon kirkko, Kirkkotie 11, Kuhmo
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 389: 1-2 ja Tauno Harinen
toimi säestäjänä. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.
Sanna Huotari saapui kokoukseen klo 16.05 pykälän aikana.

2. 2 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston tai sen jaostonkokoukseen
on toimitettava jäsenille ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, käsiteltävien asioiden
luettelo.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).
Todettiin, että läsnä kokouksessa olivat kaikki kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja muut
kokoukseen osallistujat.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. 3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa noudatetun aakkosjärjestyksen mukaan.
Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tauno Harinen ja Niina Huotari.

4. 4 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
-------Esityslistan postittamisen jälkeen kokoukselle oli tullut käsiteltäväksi asia Lähivirkistysalueiden käyttösuostumus.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin ottaa käsiteltäväksi §: 12 aikana Lähivirkistysalueiden käyttösuostumus.
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SEURAKUNTAPASTORIN ESIMIESKOULUTUS
Seurakuntapastori Riikka Pääkkönen toimii lähiesimiestehtävissä kasvatuksen työalalla. Tiimimuotoisen työskentelyn kehittäminen kasvatustyön alalla vaatii uudenlaisia menetelmiä
ja johtamisen tapoja.
Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava esimieskoulutus toteutetaan Kuopion hiippakunnassa 24.11.2020-2.2.2022. Koulutuksen järjestäjinä ovat Kuopion hiippakunta ja Seurakuntaopisto. Koulutus tapahtuu Teams-yhteyksillä ja lähiopinnoilla (12 päivää) ja oppisopimuksen mukaisella työssäoppimisella työpaikalla. Aiemmin ei ole ollut tarjolla hiippakuntakohtaista johtamisen esimieskoulutusta näin laajasti. Koulutuksen myötä luonnollisesti
kehitetään oman työyhteisön johtamismenetelmiä sekä luodaan kehittämisprojekteja.
Kustannukset seurakunnalle ovat 100 € sekä mahdolliset matkakulut, sekä työaika. Oppisopimukseen voi ilmoittautua mukaan vielä ennen seuraavaa kokoontumisaikaa, vaikka
yksi kokoontuminen on jo suoritettu. Tarve tämän alan kouluttautumiselle on ajankohtainen. Kasvatustyön tiimi (5 hlöä) on syntynyt kaksi vuotta sitten. Koulutuksen myötä on
mahdollisuus toiminnan luontevaan kehittämiseen.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvoston myöntää seurakuntapastori Riikka Pääkköselle mahdollisuuden suorittaa
Johtamisen erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena ajalla 18.1.2021-30.3.2022.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. 6 §

DIAKONIATYÖN TYÖNOHJAUSRYHMÄ
Diakoniatyöntekijöille on suunnitteilla ryhmätyönohjausta Kainuun alueella. Kokoontumisia olisi kevään 2021 aikana viisi tai kuusi. Työnohjaajana toimii Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan työnohjaaja diakoni Varpu Ylhäinen. Tarvittaessa ryhmä voi jatkaa myöhemminkin. Ohjaus on maksutonta mutta työnohjaajan matkakulut tulee korvattavaksi osallistujien
työnantajille. Työnohjauksen tarve on tullut esille vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kuhmon seurakunnan diakonian viranhaltijat voivat osallistua ym. työnohjausryhmään.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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SUORITUSLISÄT
Kirkkoneuvosto päätti 17.10.2018 ottaa käyttöön varsinaiseen palkkaan kuuluvan euromääräisen suorituslisäjärjestelmän Kuhmon seurakunnassa. (Kirkkoneuvosto 10/2018 §
113)
Vuodelle 2021 on talousarviossa varattu KirVESTES:n mukaiseen suorituslisään 6.300 euroa, mikä on 1,1% kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen
perusteella.
Kuhmon seurakunnassa arviointikriteereiksi on valittu työssä suoriutuminen 60 %:n painoarvolla ja yhteistyökyky 40 %:n painoarvolla
1.Työssä suoriutuminen kuvaa työntekijän ammatinhallintaa, suoriutumista tehtävistä ja
hänelle asetetuista tavoitteista
2. Yhteistyökyky kuvaa työntekijän ammattimaista, ratkaisukeskeistä ja joustavaa toimintaa
asiakkaiden, työyhteisön jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä avoimuutta tuen
tarjoamiselle ja vastaanottamiselle.
Suoritustasoja on kolme, jotka ovat
1=Odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustaso (1 piste)
2=Odotusten mukainen hyvä suoritustaso (2 pistettä)
3=Odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso (3 pistettä)
Arvioinnit suoritettiin asteikolla 1 - 3. Haastattelijoina olivat kirkkoherra ja talouspäällikkö.
Koska jokaisen haastatellun omien yhteenlaskettujen pisteiden keskiarvo ylitti pistemäärän
2 eli odotusten mukaisen hyvän suoritustason, päädyttiin esittämään kaikkien arvioitujen
palkitsemista alla olevan taulukon mukaisesti.
Arviointikriteeripisteiden
työntekijäkohtainen painotettu keskiarvo
> 2,5
>2,0 ja <2,5
< 2,0

€/kk
29,50
14,75
0

Arviointiperusteet on käsitelty Yhteistyötoimikunnassa 19.1.2021.
Suorituslisää varten on arvioitu kaikki 14 työntekijää, jotka ovat olleet töissä vuonna 2020
vähintään neljä kuukautta. Hautausmaiden kausityöntekijät, joiden työsuhde kestää vähintään 4 kuukautta, arvioidaan kesällä 2021 ja heidän palkkionsa maksetaan kertasuorituksena työssäolokuukausien suhteessa määräaikaisen työsuhteen päättyessä.
Laskelma arvioinnin perusteella maksettavista lisistä on liitteessä 1. Laskelma ja arvioinnit
ovat salassa pidettäviä JulkL:n (25.5.1999/621) 24 §:n 1 mom. 29 kohdan perusteella.
Tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joille se tehtäviensä puolesta kuuluu. Liite jaetaan
kokouksessa.
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Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisien maksu aloitetaan
helmikuun 2021 palkanmaksun yhteydessä esitetyn laskelman mukaisesti. Lisät maksetaan
takautuvasti tammikuun alusta alkaen.
-----Timo Suutari ja Raija Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 16.13. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan
toimi varapuheenjohtaja Mauri Kuula ja pöytäkirjanpitäjänä Satu Ylönen.
PÄÄTÖS: Päätöesitys hyväksyttiin.
Martti Huusko saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.17.
Timo Suutari ja Raija Heikkinen palasivat kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 16.20.

8. 8 §

IKOLAN PAPPILAN RAKENNUSPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11§ mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy rakennuspiirustukset, jos rakennustyön kustannusarvio ei ylitä 100.000 euroa. Ikolan pappilan korjaus- ja
muutostöitä suunniteltaessa ilmeni, että korjaustarve on ennakoitua suurempi, sillä sekä
sähköt että lämmityspatteristo tulee uusia kokonaisuudessaan, liikuntaesteiset huomioida
ja keittiötilat uusia. Samalla poistetaan kaikki seinien lastulevypinnat ja avataan lattiat tarvittavalta osin mahdollisten kosteusvaurioiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Muutostöiden ja kalusteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 416.000 euroa. Liite 2
Ikolan pappilan nykyinen rakennus on valmistunut vuonna 1852. Samalla paikalla on sijainnut jo vuonna 1756 valmistunut ja 1807 tuhopoltettu Kappalaisen virkatalo eli puustelli.
Uudessa rakennuksessa tuli viranomaisten määräyksen mukaan olla sali ja viisi muuta huonetta, joista yhdestä tuli tehdä keittiö. Vuonna 2021 toteutettavassa Ikolan pappilan korjaus- ja muutostöissä huonejako tulee olemaan pääosin alkuperäisen kaltainen. 1960-luvulla
entiseen keittiöön rakennettu saunaosasto puretaan ja sen tilalle rakennetaan apukeittiö.
Pohjoispäädyn Piispanhuoneesta ja yhdestä makuuhuoneesta muodostetaan toimistotilat,
josta erotetaan väliseinillä kolme toimistohuonetta. Koska kyseessä on suojeltu rakennus,
korjaussuunnitelma on hyväksytetty Kainuun museolla.
Kirkkovaltuusto 3/2020 16.9. sekä 4/2020 16.12. on käsitellyt Ikolan pappilan rakennusurakkatarjoukset. Osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi on ollut luettavissa rakennusurakan tarjouspyyntö ja remonttikuvaus. Rakennustyöt alkavat työmaalla tammikuussa
2021. Pääpiirustukset ovat liitteissä. Liitteet 3-10
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
liitteiden mukaiset Ikolan pappilan korjaus- ja muutostöiden pääpiirustukset. Pykälä tarkastetaan tässä kokouksessa.
PÄÄTÖS: Päätöesitys hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
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KANSALLISEN JA ALUEELLISEN VETERAANITYÖN UUDELLEENJÄRJESTELY
Kuhmon sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Reijo Inget on lähestynyt Kainuun kuntia ja seurakuntia kirjeellä (liite 11). Kirje taustoittaa kansallisen veteraanityön uudelleen muotoutumista siten, että muodostuu alueellisia Sotien 1939-1945 Perinneyhdistyksiä. Yksi alueista
on Kainuun alue. Hiipumassa olevat veteraanijärjestöt sulautuvat näihin alueellisiin Perinneyhdistyksiin.
Alueellisen Perinneyhdistyksen muodostaminen on aloitettu tiedustelulla mukanaolosta
alueen kunnille, seurakunnille ja nykyisille veteraanijärjestöille. Aloite on ajankohtainen
veteraanien lukumäärän hiipuessa minimiinsä. Veteraanityö on tärkeää niin veteraanien
muistamisen, hoidollisen järjestämisen, kuin nuorison kasvatustyön tärkeillä toiminta-alueilla.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kuhmon kirkkoneuvosto päättää seuraavaa:
1. Kuhmon seurakunta ilmoittaa halukkuutensa toimia tulevassa Sotien 1939-1945 Kainuun Perinneyhdistyksessä.
2. Yhdyshenkilönä perustettavan järjestön ja seurakunnan välillä toimii kirkkoherra. Mikäli on tarpeellista, yhdistykseen nimetään myöhemmin seurakunnan edustaja.
PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.
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MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS JULKISTA HANKINTAA KOSKEVAAN
VALITUKSEEN
Markkinaoikeus on antanut 17.12.2020 päätöksen Nro 556/20 Puiterakennus Oy:n valitukseen Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuuston hankintapäätökseen 16.9.2020 § 30, joka
koskee Ikolan pappilan rakennustöiden urakoitsijan valintaa. Liite 12
Markkinaoikeus hylkää valituksen.
Markkinaoikeus velvoittaa Kuhmon seurakunnan korvaamaan Puiterakennus Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on
kulunut tämän päätöksen antamisesta.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein
hallinto-oikeus toisin määrää.
Markkinaoikeuden velvoittama korvaussumma on maksettu Puiterakennus Oy:n ilmoittamalle tilille 13.1.2021.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy markkinaoikeuden päätöksen
eikä hae siihen muutosta valittamalla.
-------Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Keskustelun kuluessa talouspäällikkö muutti päätösesitystään seuraavasti:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy markkinaoikeuden päätöksen eikä hae siihen muutosta valittamalla.
2. selvitetään tarjouspyynnön laatijan korvausvelvollisuus Kuhmon seurakunnalle päätökseen liittyen.
Pykälä tarkastetaan tässä kokouksessa.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen ja tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
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KIRKON STRIIMAUSKALUSTON HANKKIMINEN

KN 29.4.2020 § 41 HS SOLUTIONS OY:N SUORATOISTOPALVELUT
HS Solutions Oy on tiedottanut tarjoavansa suoratoistopalvelua jumalanpalvelusten välittämiseen verkossa (Liite).
Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että palveluun ei sisälly kuvaa vaan pelkkä ääni. Nykyinen
striimaus Youtubeen on riittävä ja sitä kehitetään edelleen, sillä on tärkeä välittää myös
kuvaa jumalanpalveluksesta.
Eine Lundberg poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.54 ja palasi takaisin
klo 18.00 pykälän käsittelyn aikana.
PÄÄTÖS: Päätettiin jatkaa valmistelua ja kehittää edelleen kuvallista striimausta jumalanpalveluksista.
--------Kirkkovaltuusto on varannut Kirkon striimauskaluston investointiin 14 200e.
Työryhmä (kirkkoherra, seurakuntapastori, nuorisonyönohjaaja, luottamushenkilöstön
edustaja) kokoontui 15.1. keskustelemaan videokaluston laadusta ja tarpeellisuudesta. Todettiin, että mahdollisimman automaattinen ja laadukas järjestelmä palvelee jumalanpalveluselämää. Lisänä saadaan myös mahdollisuus siirtää kalustoa johonkin muuhunkin tapahtumaan.
Tarjouksia on tullut kolme kappaletta:
Syksyllä 2020 seurakuntaan on saapunut kolme tarjousta Suomilammi Oy:n laaja pakettitarjous sekä Avecom Oy:n ja Digitarvike Oy:n tarjous. LIite 13.
Suomilammi Oy:n tarjous sisältää runsaasti oheistarvikkeita samaan hintaluokkaan kuin
muiden tarjoukset. Suomilammi Oy:n tarjouksesta voidaan vielä tehdä hienosäätöä oheistarvikkeista, joka laskee tarrjouksen kokonaishintaa.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Tarjouskilpailuun saatujen tarjousten perusteella toimittajaksi valitaan Suomilammi Oy:n
tarjous. Siihen liittyviä yksityiskohtia voidaan räätälöidä mm. ottamalla käyttöön kiinteät
kamerajalustat. Tämä laskee tarjouksen kokonaishintaa.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖSUOSTUMUS
Kuhmon kaupunki pyytää Kuhmon seurakunnalta suostumusta siihen, että se voi toteuttaa
Kuhmon seurakunnan omistamalle maa-alueelle olemassa olevien ulkoilureittien kunnostamistoimenpiteitä Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamishankkeessa.
Kaupunki on hakenut avususta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen. Suunnitellut
alueet sijaitsevat Pajakkajoen varrella olevilla reiteillä ja Mammankaivon alueella. Pajakkajoen reitit sijoittuvat seurakunnan maille samoin kuin Mammankaivon parkkialue. Hankeavustuksen saamiseksi seurakunnalta pyydetään suostumusta hankkeessa suunnitelluille
toimenpiteille. Reiteistä laaditaan myöhemmin ulkoilureittisopimukset.
Sopimus koskee kiinteistöä Ikolan tila RN:o 25:91, kiinteistötunnut 290-405-25-91.
Suostumuspyyntö on mahdollisimman pian, kuitenkin 3.2.2021 mennessä. Yhteyshenkilönä Kuhmon kaupungilta on Mika Hakkarainen.
Suostumusasiakirja sekä reitti- ja aluekartat liitteessä 14.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää antaa suostumuksen Kuhmon kaupungille toteuttaa Kuhmon seurakunnan omistamilla maa-alueilla olemassa olevien ulkoilureittien kunnostamistoimenpiteitä Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamishankkeen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

13. 13 §

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto keskusteli seuraavista asioista:
- seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille on hankittu ansiomerkkejä seurakunnan juhlavuosina ja piispantarkastuksen yhteydessä, viimeksi vuonna 2016.
- joulun ajan ja tammikuun alun jumalanpalvelustriimauksilla on ollut useita satoja katsojia.
- luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiset matkat ja valokuvaaminen

14. 14 §

ILMOITUSASIAT
Tiedoksi saatettiin:
- talouspäällikön päätösluettelot 10-12/2020 ja 1/2021
- seurakunnan tiedotuslehti Unilukkari ilmestyy perjantaina 5.2.
- Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on ohjeistanut kokoontumisista ja ehtoolli
sen vietosta korona-pandemian ja kokoontumisrajoitusmääräysten aikana.
- Toukokuun 2021 Oulun Kirkkopäivät siirtyvät vuodella eteenpäin, vuoteen 2022.
- Valtakunnallista missiotapahtumaa suunnitellaan järjestettäväksi vuonna 2022.
- Kuhmon kamarimusiikki on pyytänyt alennusta kirkkojen vuokrista.
- Kirkkoneuvoston kevätkauden kokoukset
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VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Allekirjoitukset
Timo Suutari
Puheenjohtaja §§ 1-6, 8-15

Raija Heikkinen
Pöytäkirjanpitäjä §§ 1-6, 8-15

Mauri Kuula
Puheenjohtaja § 7

Satu Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä § 7

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan muut sivut on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kuhmossa 1.2 .2021

Allekirjoitus

Tauno Harinen

Nähtävilläolo

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
29.1.-17.2.2021.

Niina Huotari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
2.2. – 17.2.2021.

Todistetaan Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa _____/_____2021

_____________________________________________
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